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Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 

dzisiejszym (tj. 30 lipca 2014 roku) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało Panią Grażynę Piotrowską – 

Oliwa z pełnienia funkcji Członka Rady Nazdorczej i Przewodniczącej komitetu Audytu, Pana Tomasza Misiaka z 

funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Dariusza Maciejuka z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie, decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej 

Spółki w dniu dzisiejszym (tj. 30 lipca 2014 roku) zostali powołani: Pan Piotr Komosa, Pan Krzysztof Kufel oraz Pan 

Łukasz Syldatk. Wybór Nowych członków Rady Nadzorczej został dokonany w trybie przewidzianym przez § 18 ust. 

1 Statutu Spółki.

Pan Piotr Komosa jest absolwentem Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pan Piotr Komosa jest Partnerem kancelarii Komosa Imiełowski Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata sp.p. Z 

rynkiem telekomunikacyjnym związany jest od 1995r., kiedy rozpoczął pracę jako prawnik w PTK-Centertel Sp. z 

o.o. (operatora sieci Orange). Kancelaria, której był wspólnikiem od 1999 r. do 2008 r. świadczyła pomoc prawną 

dla Grupy TP S.A., w szczególności PTK-Centertel Sp. z o.o.. Następnie przez kilka lat Kancelaria Komosa 

Imiełowski świadczyła pomoc prawną dla spółek z grupy telekomunikacyjnej MNI S.A. Pan Piotr Komosa 

specjalizuje się również w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń majątkowych, w tym miedzy innymi jest 

współautorem projektów ubezpieczeń powiązanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Poza sferą 

biznesową, Pan Piotr Komosa zaangażowany jest od wielu lat w działalność społeczną, między innymi od 9 lat 

jest Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie, autorem artykułów oraz 

prowadził wielokrotnie wykłady z zakresu działalności organizacji pozarządowych.

Pan Piotr Komosa oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani też nie uczestniczy w spółce 

konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 

kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, z wyłączeniami w 

takim zakresie w jakim uzyskała zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu 

Spółki. 

Pan Krzysztof Kufel jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Pan Krzysztof Kufel w latach 2008-2009 prowadził działalność jako Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Kufel, od 

2009 jest partnerem w kancelarii Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy, Adwokaci. W swojej działalności Pan 

Krzysztof Kufel koncentruje się na zagadnieniach takich jak: kompleksowa obsługa spółek, negocjowanie 

kontraktów handlowych, prowadzenie procesów sądowych, w tym głównie z zakresu prawa cywilnego, 

handlowego i gospodarczego, zamówienia publiczne, w tym również kompleksowa obsługa przygotowania i 

realizacji umów z zakresu zamówień publicznych, prowadzenie postępowań z zakresu nieuczciwej konkurencji, 

szeroko rozumiane prawo nieruchomości, w tym m.in. reprywatyzacja, windykacja, proces budowlany, prawa 

autorskie i prawa pokrewne.

Pan Krzysztof Kufel oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani też nie uczestniczy w spółce 

konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 

kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, z wyłączeniami w 

takim zakresie w jakim uzyskała zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu 

Spółki.

Pan Łukasz Syldatk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Pan Łukasz Syldatk od 2010 jest Partnerem w kancelarii: Gotkowicz Kosmus Kuczyński i Partnerzy, Adwokaci. W 

swojej działalności zawodowej skupia się na obsłudze przedsiębiorstw, zarówno w postaci stałego doradztwa 

prawnego, jak i w ramach asysty przy prowadzeniu negocjacji handlowych oraz reprezentacji w postępowaniach 

sądowych i administracyjnych. Osiąga sukcesy i posiada doświadczenie w procesach inwestycyjnych, 

przygotowywaniu kontraktów handlowych, realizacji zwolnień grupowych, prowadzeniu procesów w sprawach 

gospodarczych, reprezentacji w sporach pracowniczych, zwalczaniu przestępczości internetowej, realizacji 

roszczeń reprywatyzacyjnych, prowadzeniu postępowań z zakresu dóbr niematerialnych (np. patenty, prawa 

autorskie, naruszenie dóbr osobistych), prowadzeniu postępowań z zakresu nieuczciwej konkurencji, zakładaniu i 

obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, prowadzeniu sporów cywilnych, obronie w sprawach karnych 

gospodarczych.

Komisja Nadzoru Finansowego

1



RB 25 2014HAWE
gospodarczych.

Pan Łukasz Syldatk oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani też nie uczestniczy w spółce 

konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 

kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, z wyłączeniami w 

takim zakresie w jakim uzyskała zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu 

Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki pracuje obecnie w składzie:

1. Piotr Komosa - Członek Rady Nadzorczej

2. Grzegorz Kuczyński - Członek Rady Nadzorczej

3. Krzysztof Kufel - Członek Rady Nadzorczej

4. Wiesław Likus - Członek Rady Nadzorczej

5. Lesław Podkański - Członek Rady Nadzorczej

6. Łukasz Syldatk - Członek Rady Nadzorczej 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt. 

22) w zw. z §27 oraz §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 

2009, Nr 33, poz. 259).
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2014-07-30 Krzysztof Witoń Prezes Zarządu

2014-07-30 Dariusz Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
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